Vadgård Skole
Adresse

Kong Hans Allé 32, 2860 Søborg

Generel beskrivelse af bygningerne

Skole fra 1950erne bygget i et plan. Fine lokaler, flere er
dog ikke blevet renoveret siden opførelsen. Nyt køkken er
etableret i 2016.
Adgang til skolen enten via indgang A, B, C, D, E eller F.
Indgang til gymnastiksal A og B samt musiklokale sker dog
fra skolegården, der ligger ud til Kong Hans Alle. Se
oversigt.
Parkeringspladser forefindes ud til Kong Hans Alle foran
indgang C og D og langs skolens vestlige side ved indgang
E.
Nøglesystem der med tiden vil blive erstattet af et
elektronisk nøglesystem. Alle yderdøre og hjemkundskab
åbnes ved hjælp af nøglebrik – alle andre døre ved hjælp af
nøgle. Alarmsystemet tilsluttes kl. 22 på hverdage og i
weekenderne. Alarmkode udleveres af serviceleder.
Teknisk serviceleder Mikkel Achton tlf. 3957 6530

Adgangsforhold

Parkeringsforhold

Nøgler/adgangskort/alarm

Kontaktperson(er) i dagtimerne
Undervisningslokaler

Håndarbejde, musiklokale, gymnastiksal A og B, billedkunst
og hjemkundskab

Hjemkundskab
Lokalets placering på stedet

Generelt

Belysning – hvor tænder vi

Nærmeste indgang er E ud til den lille parkeringsplads på
skolens vestlige side. Køkkenet ligger ca. 25 meter ned ad
gangen på højre side. Hvis du benytter dig af
parkeringspladsen foran skolen, kan du også vælge at
benytte indgang D. Herfra finder du køkkenet på højre side
et stykke ned af gangen.
Stort og lyst køkken. Opbevaringsskab og køleskab (nr. 3)
til brug alene for aftenskolerne. De to skabe er placeret
ved siden af hinanden i bunden af lokalet. Opbevaringsskabet et aflåst – nøgle udleveres af serviceleder. Desuden
adgang til fryser. Ovn, kogeplader og emhætte aktiveres
via nøglebrik – husk at slukke igen. Der er projektor i
lokalet.
Automatisk tænd/sluk af lys.
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Lokalets størrelse

15 gange 7,5 meter

Antal spisepladser

30

Antal kogeøer og arbejdspladser

5 kogeplader og 10 arbejdspladser

Opvaskemaskine

Industriopvaskemaskine – klarer en opvask på blot 15 min.
NB! tryk altid på knappen med nøglesymbolet før du
forsøger at åbne maskinen.
Induktion
Opvaskemaskinerne skal tømmes efter brug. Skraldeposer
tømmes i de opsatte containere ved indgang E tættest ved
køkkenet.

Komfurer gas/el
Regler for oprydning, opvask,
udsugning, bortskaffelse af skrald
eller andet

Billedkunst
Lokalets størrelse
Det maksimale antal personer
Lokalets placering på stedet

Belysning – hvor tænder vi
Mulighed for opbevaring af
materialer
Antal staffelier
AV udstyr

14 gange 8 meter
20 personer
Den nærmeste indgang er C, der ligger ud til Kong Hans
Allé. Lokalet ligger et stykke ned ad gangen på din venstre
hånd.
Automatisk tænd/sluk
Nej
5
Nej

Gymnastiksal A og B
Lokalets størrelse og form
Lokalets placering på stedet

Belysning – hvor tænder vi
Opstregninger på gulv og net

20 gange 9,5 meter, rektangulært.
Indgang til bygningen fra skolegården, der ligger ud til
Kong Hans Allé. Sal A er det første lokale på højre hånd og
Sal B ligger i forlængelse af A. Begge sale åbnes ved hjælp
af to cylindernøgler (B og ABC).
Lyset tændes automatisk
Streger til basket, badminton og volleyball. Net til basket
er opsat på væg. Net til badminton og volley er aflåst og
ikke til udlån.
Ja, mulighed for både opbevaring og aflåsning.

Mulighed for opbevaring af
materialer og eventuelt for aflåsning
Badeforhold
12 brusere
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Musikanlæg og højtalere, evt. nøgle
Stik til iPod
Spejle
Udstyr til udlån

Ja, anlæg med cd og kassettebånd samt højtaler. Aflåses
og åbnes med indgangsnøglen.
Ja
Ingen spejle i salene
Stort antal madrasser og måtter, diverse springredskaber,
tove, bomme og ribber. Desuden et større antal
stepbænke.

Musiklokale
Lokalets størrelse
Lokalets placering på skolen

Belysning – hvor tænder vi
Mulighed for opbevaring af
instrumenter og evt. aflåsning
Instrumenter
Musikanlæg
Forstærkere
Højtalere
Tavle eller whiteboard
Antal borde og stole

20 gange 9,5 meter
Indgang til bygningen fra skolegården, der ligger ud til
Kong Hans Allé. Musiklokalet er placeret i bygningen på
højre hånd. Indgang fra dør nummer tre.
Lyset tændes automatisk
Nej
Et større antal rytmeinstrumenter, 2 trommesæt, xylofon,
klaver, 3 keyboards og fløjter.
Ja
Ja
Ja
Nej, men der er TV med HDMI-indgang
80 stole

Lokale til foredrag
(musiklokale)
Lokalets størrelse
Antal borde og stole
Lokalets placering på stedet

Belysning – hvor tænder vi
Scene (højde, bredde, dybde)
Bagtæppe
Talerstol

20 gange 9,5 meter
80 stole, 10 borde med plads til 8 personer.
Indgang til bygningen fra skolegården, der ligger ud til
Kong Hans Allé. Musiklokalet er placeret i bygningen på
højre hånd. Indgang fra dør nummer tre.
Lyset tændes automatisk
Ja
Nej
Ja

3

Eventuel fast opstilling af borde og
stole
Lærred og størrelse
Whiteboard eller tavle
Projektor
PC
Klaver eller flygel
Højtaleranlæg/taleanlæg
Teleslynge
CD eller DVD afspiller
Mulighed for lyd fra pc til anlæg
Antal mikrofoner og hvilke typer
Scenelys
Mulighed for mørklægning
Adgang til toiletter
Garderobe
Mulighed for assistance af
lydmand/tekniker

Ingen fast opstilling. Borde opmagasineres under scenen.
Ja, et lærred på 3 x 4 meter
Nej, men der er et TV med HDMI-indgang
Nej
Større skærm fastmonteret på væggen, trådløst net
Klaver
Ja
Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej

Håndarbejde
Lokalets størrelse
Det maksimale antal personer
Lokalets placering på stedet
Belysning – hvor tænder vi
Mulighed for opbevaring og
eventuelt aflåsning
AV udstyr

10 gange 8 meter
8 personer
Er placeret nærmest indgang A – første lokale på højre
hånd.
Lyset tændes automatisk
Nej
Nej

Antal tilskærerborde

3 borde

Whiteboard eller tavle
Antal symaskiner
Overlocker
Antal strygejern/dampstationer

Tavle
8
Nej
2

4

5

